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Du’ā para ler o livro
Leia o seguinte Du’ā (súplica) antes de estudar um livro religioso
ou aula Islâmica, اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, lembrarás de qualquer coisa que
estudares:
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ۡ ۡ
َ ۡ َ
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 َ&ام$ِ! ِل َوا#َ ۡ َ َر َ َ َـ ذا ا
Tradução
Ya Allah  ! َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞAbra as portas de conhecimento e sabedoria
para nós e tenha misericórdia de nós! És o único mais honrado
e magnificente.
(Al-Mustatraf, vol. 1, pp. 40)

Note: Recite Durud Sharif uma vez antes e uma vez depois do Du’ā
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Quero Me Retificar*
Não importa o quanto Satanás ataca para te prevenir de ler este
folheto completamente.  اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞSentirás uma revolução
Madani estremecendo no seu coração.

Libertação da Hipocrisia e do Fogo do Inferno
ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اnarra que o Nobre
Sayyiduna Imam Sakháwí ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ *َﻠَﻴْﻪ
َ
ِ
ِ
َ
ٖ
ﺻ
َ
Profeta  اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ *َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠ ّﻢ/ّ َ declarou que, ‘A pessoa que enviar
uma vez Ṣalát [pedir bênçãos para Último Profeta] para mim,
Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞderramará dez bênçãos sobre essa pessoa; e a pessoa
que enviar dez vezes Ṣalát para mim, Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞderramará
cem bênçãos sobre essa pessoa; e a pessoa que enviar cem Ṣalat
para mim, Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞgrava entre os seus dois olhos que ela
está isenta da Hipocrisia e do fogo do Inferno; e no dia de
Julgamento, Ele ‘Allah’ lhe colocará com os mártires.’

(Al-Qaul-ul-Badi’, pp. 233 Muassisa-tur-Rayyan)
Amīr-e-Ahl-e-Sunnat ُ ُ ُﻢ اﻟ ْ َﻌﺎﻟِﻴَﻪ دَ َاﻣ ْﺖ َﺑ َﺮ َﺎfez este discurso no programa semanal, que inspira
a prática do Sunnah, do Dawat-e-Islami, o movimento global não-político para
pregação de Quran e Sunnah, no seu Madanī Markaz Faizan-e-Madīna Global em 27
de Ramaḍan-ul-Mubarak, 1423H. Está sendo apresentado na forna impressa, com
pequenas emendas. Maktaba-tul-Madīnah
*
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De todas Rezas, a Reza Superior é, Ṣalat e Saudação
Ṣalat e Saudação, afastam toda Aflição
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O Quê e que Tu Queres: Paraíso ou Inferno?
ِ ـﺪ
Imam Abu Nu’aim Aḥmad Bin ‘Abdullah Asfahani ﻮر ِاﱏ
َ ّ ِ ُﻗ
َ س ﺳـ ُّﺮ ُہ اﻟـﻨُّـ
(Falecido em 430 A.H.) menciona no livro Ḥilya-tul-Auliya
ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اdeclara: Uma vez,
que Sayyiduna Ibrahim Taimi ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ *َﻠَﻴْﻪ
َ
imaginei que estava no inferno, estava bem amarrado com
correntes de fogo, comendo cactos e bebericando (bebendo)
pus das pessoas que estão no inferno.

Depois dessas contemplações, questionei ao meu Nafs [espírito],
‘Me diga, o que desejas: tormento do Inferno ou libertação do
Inferno?’ O meu Nafs respondeu, ‘libertação’. Quero retornar
ao mundo e praticar tais ações, que pela virtude delas eu possa
ser dispensado do Inferno.’ Depois disso, contemplei que estava
no Paraíso, comendo suas frutas, bebendo dos seus rios, e
encontrando-se com as Ḥurus [lindas e virgens mulheres do
Paraíso].
Depois destas imaginações, perguntei ao meu Nafs, ‘minha
Alma,’ ‘O que que desejas: Paraíso ou Inferno?’ Meu Nafs
respondeu, ‘Paraíso. Quero voltar ao Mundo e praticar boas
ações para que possa usufruir das dádivas do Paraíso. ‘e então
eu disse ao meu Nafs:
2
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Agora tens a oportunidade. (Quer dizer: Ó! Nafs, agora deves
determinar seu caminho sozinho, ou retifique a si mesmo e
vais ao Paraíso ou engaje-se nos pecados e vais para o Inferno.
Portanto, deves semear o que queres colher).
(Ḥilyat-ul-Auliya, vol. 4,pp. 235, Ḥadis 5361)

Faça boas ações, reforme a sua vida depois da morte
Ó Irmão! Não existe fiador da vida,
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Preparação para a vida depois da morte
Queridos Irmãos Muçulmanos! Tentem entender como que,
parareformar seus Nafs ‘suas Almas’, os nossos nobres santos
cobravamos seus Nafs, tentavam tomar controlo sobre o
mesmo; castigavam-lhes ‘os seus Nafs’ pelas suas más práticas,
e as vezes até aplicavam um castigo doloroso nele.
Enquanto eles sempre temiam a Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞe reformavam-se
mais e mais, eles lutavam extensivamente na preparação para a
vida depois da morte. Não restam dúvidas que o esforço de tais
pessoas gera fruto.
Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞdeclara no Al’Qur’an Sagrado, Capítulo 15, Surah
Bani Israil, Versículo 19:
3
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ٰۡ
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A’la Ḥaḍrat, Imam dos Ahl-e-Sunnat, Revivalista e Reanimador
do Sunnah, Erradicador de Bid’ah, Erudito do Shari’ah, Guia
do Ṭariqah, Maulana Shah Imam Aḥmad Raza Khan *َﻠَﻴ ْ ِﻪ َر ْﲪ ُﺔاﻟ َْﺮ ْﲪٰﻦ
traduz este versículo na sua renovada tradução do Al’Qur’an
Sagrado ‘Kanz-ul-Iman’ nas seguintes palavras:
‘E quem for a desejar a vida depois da morte e por ela lutar
devidamente, e que também for Crente, portantoapenas seu
esforço é que Trará fruto.’

Futuro Brilhante
Hoje, nós nos engajamos em fazer esforços para melhorarmos
o nosso futuro. Nós lutamos para juntar vários tipos de
confortos, trabalhamos arduamente para aumentarmos o
nosso balanço no banco, tentamos prosperar o nosso negócio,
e fazemos muitos esquemas para alcançar confortos mudamos
para o futuro, para que de alguma forma o nosso ‘amanhã
mundano’ possa prosperar. Mas, lamentavelmente, estamos
absolutamente a falhar emmelhorar a nossa vida depois da
morte. Muitas pessoas desleixadas abraçam a morte enquanto
estão a trabalhar duro para o bem-estar mundano.
4
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Portanto, invés de celebrarem com aplausos, os seus futuros
brilhantes, eles estão a baixar-se para dentro da escura
sepultura. Estar engajado na procura duma mera melhor vida
neste mundo, ser negligente em pensar acerca da vida depois
da morte e preparando-se para ela, e responsabilizando-se das
Práticas anteriores, não fazendo esforços para evitar pecados e
estando firmemente determinado em praticar boas ações, não é
se não uma verdadeira perca. A pessoa sensata, prudente é
aquela que se concentra na vida depois de morte, ele se
reforma avaliandoe julgando o seu Nafs; ele arrepende-se dos
seus pecados e temedas consequências dos pecados, de igual
modo como os nossos santos fizeram. {Por isso prezados
irmãos, reflitamos...}

Julgamento Impressionante
ِ  َﻋـﻠَﻴ ِﻪ ر ْﺣـﻤ ُﺔ اnarra
Ḥujja-tul-Islam, Imam Muhammad Ghazali ﷲ اﻟ َۡﻮ ِاﱃ
َ َ ْ
que um dia Sayyiduna Ibn-us-Ṣimmah ـﺎﱃ َﻋـﻠَـﻴْـﻪ
ٰ َﲪـ ُﺔ اﻟـﻠـ ِﻪ ﺗَـﻌ
َ ْ  َرenquanto
fazia um julgamento de si mesmo, calculou sua idade e notou
que tinha já 60 anos de idade. Depois de multiplicar sua idade
por 12, resultou em 720 meses. Assim sendo, multiplicou esses
720 meses por 30, e somou como resultado 21,600 dias; o
número de dias da sua abençoada vida. Portanto ele disse para
si mesmo se eu cometi um pecado num dia, então cometi
21,600 pecados até esse momento.

5
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É muito provável que cometi mais de 1,000 pecados num dia.
Dizendo isto, ele começou a tremer com medo de Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ,
ِ ﲪ ُﺔ ا
então logo, ele ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ *َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرgritou e caiu no chão. Quando foi
observado, descobriu-se que a sua alma já tinha partido deste
mundo. (Kimiya-e-Sa’adat, Vol. 2, pp. 891)
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Não há Arrependimento, Não há Medo das
Consequências
Queridos Irmãos Muçulmanos! Contemplem profundamente
ِ
como os nossos nobres Santos ﲪ ُﻬ ُﻢ اﻟـﻠ ُـﻪ اﳌۡ ُﺒ ِۡﲔ
َ  َرfizeram Fikr-eMadina. E para eles reformarem seus Nafs / Nufúss, como é
que eles faziam julgamento / avaliação para tal! E mesmo
estando engajados nas boas práticas, eles se consideravam
como pecadores e ficavam sempre com medo de Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ.
Alguns deles tinham um temor muito grande em Allah َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
que suas almas quase partiam.
Mas, infelizmente, nós estamos muito engajados na profundidade
de pecados, nem pensamos em nos arrepender, nem temos
ِ
medo do resultado. Os nossos Santos اﻟـﺴ َﻼم
َّ ـﻪ
َ  َرficavam
ُ ـﻢ اﻟـﻠ
ُ ﲪ
ُ ـﻬ
acordados anoite, jejuavam constantemente, praticavam muitas
boas ações; mas se consideravam pecadores, e choravam com
persistência por medo de Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ.
6
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Eles passavam suas noites chorando constantemente,
Exterminando O sono dos seus olhos.
Eles se consideram pecadores de baixo nível e inferiores nas ações
Comparativamente a qualquer outra pessoa

Tradução:

Eles são pessoas devotas de tal maneira que suas
noites passavam chorando e por esta razão não conseguiam
dormir. Mesmo depois disso, quando chegava o dia, eles se
consideravam os maiores pecadores dentre as pessoas.

A elegância deles era de tal forma que não praticando
‘Mustaḥab’ é considerado má acção perante eles; redução na
adoração facultativa é considerado má ação, e erros cometidos
na infância deles, era por eles visto como um pecado, mesmo
que os erros na fase de infância não sejam considerados para
julgamento. {Portanto},
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Recordação do Pecado (Erro) de Infância
Certo dia Sayyiduna ‘Utbah Ghulam اﻟﺴـﻼم
َّ  َﻋـﻠَﻴْـ ِﻪ َر ْﲪَ ُﺔ اﻟـﻠـ ِﻪdeclarou
que arrepiava-se e sofria com suor quando passava por uma
casa. Quando as pessoas perguntaram, ele respondeu ‘Este é o
lugar onde eu cometi pecado na minha infância.’
(Tanbih-ul-Mughtarin, pp. 57, Dar-ul-Bashair, Beirut)
7
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Que Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞtenha misericórdia sobre ele e que nos perdoe
em nome dele!
ٰ ََ ٰ َ ُ
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Métodos Estranhos de se Lembrar dos Pecados
daInfância
Foi relatado que um pecado foi cometido por Sayyiduna Ḥasan
Basri  َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ َر ْﺣ َـﻤ ُﺔ اﻟـﻠـ ِﻪ اﻟـۡ َﻘـ ِﻮیna sua infância. Sempre que tinha roupa
nova cozida, ele escrevia o pecado no seu colarinho. Em muitas
ocasiões ele chorava tanto, ao olhar para a escrita, que
desmaiava. (Tażkirah-tul-Auliya, vol. 1, pp. 39)
Que Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞtenha misericórdia sobre ele e que nos perdoe
em nome dele!
ٰ ََ ٰ َ ُ
?َ  ۡ=ِ َوا ِ>ٖ َو+ ,َ - .ا
/0َ
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Sentir-se Orgulhoso das Virtudes Defeituosas
Prezados Irmãos Muçulmanos! Vocês notaram? Nossos nobres
ِ
Santos ﲪ ُﻬ ُﻢ اﻟـﻠ ُـﻪ اﳌۡ ُﺒ ِۡﲔ
َ  َرlembravam-se dos pecados (erros) cometidos
na infância e por causa disso temiam imensamente a Allah
8
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 َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ.

Por outro lado, somos nós adultos infortunados que
esquecemos até mesmo aqueles pecados que cometemos
deliberadamente mas, lembramo-nos das nossas más virtudes e
sentimo-nos orgulhosos delas.
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Praticar Boas Ações mas não se Lembrar delas
Prezados Irmãos Muçulmanos! Pessoa sensata é aquela que
obtém a sorte de praticar boas ações e não se lembra delas. E,
se por ventura comete pecado, ele se lembra deles. E para se
reformar, ela engaja-se numa total avaliação e julgamento de si
mesma. Quando ela nota que há uma diminuição de boas
ações, ela se autoeduca e se amedronta, em todos momentos,
acerca da zanga, ira de Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ. Esta foi a prática dos nossos
santos. Portanto,

O Que é Que Fizeste Hoje?
ِ
(
Amir-ul-Muminin Sayyiduna ‘Umar-Al-Faruq اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ َر
ُ
Fazia um auto julgamento diariamente, assim que a noite
chegasse, ele batia nos seus pés e perguntava a si mesmo ‘Digame o que que fizeste hoje?’ (Iḥya-ul-‘Ulum, vol. 5, pp. 141)

Que Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞtenha misericórdia sobre ele e que nos perdoe
em nome dele!
ٰ ََ ٰ َ ُ
?َ  ۡ=ِ َوا ِ>ٖ َو+ ,َ - .ا
/0َ

ۡ َۡ ّ
َ ۡ ٰ
76ِ ! ا9
ِ ِ : ِ< ه ِ ا76ِ ا
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ِ
Humildade de Al-Faruq-Al-A’ẓam اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨْ ُﻪ
َ َر
ُ (
ِ
Sayyiduna ‘Umar-Al-Faruq اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرfaz parte dos ‘Asharah-eُ (
Mubashsharah’, significa aqueles dez Ṣaḥabah Kiram َﻋـﻠَﻴْﻬ ُِﻢ اﻟـ ّﺮ ِْﺿ َﻮان
[Companheiros do Amado Profeta  اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ *َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ/َّ  ] َﺻque foram
abençoados com a boa-nova do Paraíso; e apesar de sermos
mais excelentes categoricamente em relação a qualquer pessoa
ِ
depois de Sayyiduna Abu Bakr Ṣiddiq اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرeles eram
ُ (
bastante humildes.
ِ
{Portanto}, Sayyiduna Anas Bin Malik اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرdiz: Uma vez
ُ (
ِ
vi Sayyiduna ‘Umar-Al-Faruq اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرperto do murro do
ُ (
jardim falando com seu Nafs: ‘Bravo! As pessoas te chamam de
líder dos crentes.’ E com humildade ele disse, ‘E tu não temes
Allah  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞLembre-se! Se não tens temor em Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, terás
que enfrentar Seu tormento.’

(Kimiya-e-Sa’adat, vol. 2, pp. 892)

Que Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞtenha misericórdia sobre ele e que nos perdoe
em nome dele!
ٰ ََ ٰ َ ُ
?َ  ۡ=ِ َوا ِ>ٖ َو+ ,َ - .ا
/0َ

ۡ َۡ ّ
َ< 7ۡ 6ِ ٰ ا
76ِ ! ا9
:ا
ِ
ه
ِ
ِِ

Prezados Irmãos Muçulmanos! A forma que Sayyiduna ‘Umar-Alِ
Faruq اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرrepreendia o seu Nafs e se engajava numautoُ (
-julgamento com o temor em Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, é também comobjetivo
de nos ensinar. {Portanto}
10
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Responsabilidade Antes do Dia do Julgamento
ِ
(
Uma vez, Sayyiduna‘Umar-Al-Faruq اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرdisse ‘Ó
ُ
Gente! Engajem-se na autoavaliação das vossas ações antes do
Dia de Julgamento chegar e fores cobrado/julgado.’ (Iḥya-ul‘Ulum, vol. 5, pp. 128) Que Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞtenha misericórdia sobre
ele com seu amor nos perdoe!
ٰ ََ ٰ َ ُ
?َ  ۡ=ِ َوا ِ>ٖ َو+ ,َ - .ا
/0َ

َُ َٰ ٰ َ ُ
' ( * + ,َ - .ا
/0َ

ۡ َۡ ّ
َ ۡ ٰ
76ِ ! ا9
ِ ِ : ِ< ه ِ ا76ِ ا

ََ ۡ5 َ
َۡ *
1ۡ ِ 23ا
ا4 0

O que é Responsabilidade?
Prezados irmãos Muçulmanos! Rever as nossas práticas
anteriores chama-se Muḥasabah [Auto Responsabilidade].
Oxalá que sejamos sempre praticantes Fikr-e-Madina todas as
noites sendo responsáveisdo nosso Nafs a respeito das ações do
dia inteiro para que possamos estar sempre atentos dos
benefícios / prejuízos na riqueza das nossas práticas!
Assim como um sócio de negócio presta-nos contas, é de igual
modo que é também muito importante ter o cuidado em
assumir responsabilidade [cobrar] com o Nafs porque o Nafs é
muito esperto e enganador. Retrata suas desobediências
como obediência para amostrar bondade nas más ações mas na
verdade observa-se o contrário nisso. Não é apenas isto, também
temos que procurar sermos responsáveis com o nosso Nafs em
11
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todos casos justos de tal modo que, uma verdadeira reforma
possa acontecer em nós. Se encontrarmos uma culpa no nosso
Nafs, devemos dizer severamente para que ele compense por tal
culpa. Era assim a boa prática dos nossos Santos. {Portanto}

Polegar Sobre a Lâmpada
ِ
Grande erudito e Tabi’i santo Sayyiduna Aḥnaf Bin Qais اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ َر
ُ (
a noite, ele carregava a lâmpada com suas mãos e colocava
polegar sobre a sua chama e dizia: ‘O Nafs! Porque fizeste isto?
E porque comeste aquilo?’ (Kimiya-e-Sa’adat, vol. 2, pp. 893)

Que Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞtenha misericórdia sobre ele e que nos perdoe
em nome dele!
ٰ ََ ٰ َ ُ
?َ  ۡ=ِ َوا ِ>ٖ َو+ ,َ - .ا
/0َ

ۡ َۡ ّ
َ ۡ ٰ
76ِ ! ا9
ِ ِ : ِ< ه ِ ا76ِ ا

Quer dizer que ele engajava-se na autoavaliação, se o seu Nafs
cometesse qualquer erro então tinha que ser avisado que a
chama desta lâmpada é muito leve na intensidade, mesmo
assim ela é insuportável. Como será então possível resistir o
fogo horrível do inferno. Ḥujja-tul-Islam, Sayyiduna Imam
ِ  َﻋـﻠَﻴ ِﻪ ر ْﺣـﻤ ُﺔ اenquanto
Muhammad Bin Muhammad Ghazali ﷲ اﻟ َۡﻮ ِاﱃ
َ َ ْ
narrava outro evento similar a este, disse:

Nunca Olharei Para Cima
Sayyiduna Majma’ ـﺎﱃ َﻋـﻠَـﻴْـﻪ
ٰ َﲪـ ُﺔ اﻟـﻠـ ِﻪ ﺗَـﻌ
َ ْ  َرuma vez olhou e sem intenção
deparou no seu olhar uma mulher, que se encontrava no topo
12
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de um telhado. Ele, imediatamente, abaixou os seus olhos e
sentiu-se muito envergonhado e fez promessa de nunca olhar
para cima novamente. (Iḥya-ul-‘Ulum, Vol. 5, pp. 141)
Que Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞtenha misericórdia sobre ele e que nos perdoe
em nome dele!
ٰ ََ ٰ َ ُ
?َ  ۡ=ِ َوا ِ>ٖ َو+ ,َ - .ا
/0َ

ۡ َۡ ّ
َ ۡ ٰ
76ِ ! ا9
ِ ِ : ِ< ه ِ ا76ِ ا

Prezados Irmãos Muçulmanos! Notaram que tipo de
mentalidade Madani os nossos santos tiveram, que quando
olhassem, sem intenção, para uma mulher, um olhar acidental
é perdoado, eles faziam promessa de nunca olhar para cima de
novo, i.e. aplicavam permanentemente o Qufl-e-Madinanos
seus olhos.
Pela sua modéstia, os olhos do nosso Profeta ficavam abaixados
Portanto nos seus olhos, meu irmão aplique Qufl-e-Madina

َُ َٰ ٰ َ ُ
' ( * + ,َ - .ا
/0َ

ََ ۡ5 َ
َۡ *
1ۡ ِ 23ا
ا4 0

E se Eu for Proibido de Entrar no Paraíso?
ِ ﲪ ُﺔ ا
Uma vez, Sayyiduna Ibrahim Bin Adham ﷲ ۡاﻻ َ ﮐ َۡﺮم
َ ْ  *َﻠَﻴ ۡ ِﻪ َرfoi numa
casa de banho pública para tomar banho. O empregado da casa
de banho impediu-lhe que entrasse pedindo-lhe o Dirham
[dinheiro] e disse ‘se não pagares, se não tirares o Dirham, não
lhe deixarei entrar’. Escutando isso, Sayyiduna Ibrahim Bin
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ِ ﲪ ُﺔ ا
Adham ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ *َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرcomeçou a chorar. O empregado ficou
preocupado e lhe disse ‘Se não tens Dirham, não há problemas,
podes tomar banho de graça.’ Sayyiduna Ibrahim Bin Adham
ِ ﲪـ ُﺔ ا
ـﺎﱃ َﻋـﻠَﻴْـﻪ
ٰ َﷲ ﺗَـﻌ
َ ْ  َرdisse, ‘Não chorei por me teres impedido, mas a
razão é que hoje fui impedido de entrar numa casa de banho
pública por causa de Dirham, ‘casa de banho’ que devotos e
pecadores tomam banho. Ah! Se eu fosse impedido de entrar no
Paraíso, a residência superior para os devotos, por escassez de
boas ações, o que eu faria?’

Que Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞtenha misericórdia sobre ele e que nos perdoe
em nome dele!
ٰ ََ ٰ َ ُ
?َ  ۡ=ِ َوا ِ>ٖ َو+ ,َ - .ا
/0َ

ۡ َۡ ّ
َ< 7ۡ 6ِ ٰ ا
76ِ ! ا9
:ا
ِ
ه
ِ
ِِ

Prezados Irmãos Muçulmanos! Existem responsabilidades
daquelas pessoas espirituais que são Os devotos {sinceros} servos
do seu Criador  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, aqueles que sobre as cabeças Allah َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
agraciou comas coroas de Wilayat [uma grande Categoria de
ِ
Santidade]. Veja como esses Sagrados Santos اﻟـﺴ َﻼم
ـﻪ
َّ
َ  َر,
ُ ـﻢ اﻟـﻠ
ُ ﲪ
ُ ـﻬ
mesmo depois de atingir as categorias Superiores de Wilayat,
engajavam-se na responsabilização dos seus Nafs para não se
perder e mesmo assim ‘eles’ se consideravam pecadores e
culpados.
Que tenhamos espírito de reformarmos nossos instintos e que
tenhamos sucesso no engajamento na autoavaliação das nossas
ações antes da morte! A partir da consideração anterior,
14
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aprendemos que os devotos servos de Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞfazem da
calamidade mundana uma forma de contemplação para a vida
depois da morte. Em relação a isto, vamos acompanhar outro
evento. Portanto,

Algemas e Correntes
Comentador do Al’Qur’an Sagrado, Escritor do Khazain-ul‘Irfan-fi-Tafsir-ul-Quran, Khalifah [Sucessor] de A’la Ḥaḍrat,
Ṣadr-ul-Afaḍil, ‘Allamah Maulana Sayyid Muhammad
ِ  *َﻠَﻴ ِﻪ رﲪَ ُﺔ اdiz, na página 60 do
Na’im-ud-din Muradabadi ﷲ اﻟۡـﻬَﺎ ِدی
َ ْ
seu famoso livro ‘Savaniḥ-e-Karbala’: no tempo de Ḥajjaj Bin
ِ
Yusuf, Sayyiduna Imam Zain-ul-‘Abidin اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرfoi capturado
ُ (
pela segunda vez; seu delicado corpo estava amarrado com
correntes de ferro pesado e homens vigilantes foram designados.
O Famoso Muḥaddis [Mestre de Ḥadis] Sayyiduna Imam Zuhri
ِ
ﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
ٰ َ( اﷲُ ﺗَﻌ
َ  َرfoi visitá-lo e vendo sua condição começou a tremer
e quando expressava, seu desejo profundo, ele exclamou “Ah!
Não aguento ver o seu estado. Desejo que eu estivesse preso
aqui no seu lugar.’ Ao ouvir isto, Sayyiduna Imam Zain-ulِ
‘Abidin اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرdisse: ‘Pensas que estou em desconforto por
ُ (
estar preso? A verdade é que, se eu quiser, posso libertar-me
agora mesmo pela graça {poder} de Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, mas há
recompensa em ter paciência neste castigo. Na restrição
causada por estas correntes é a lembrança do fogo pavoroso do
inferno, os correntes de fogo, e o tormento de Allah ’ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
15
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Dizendo isso, ele destrancou os pés dele das correntes e as
mãos das algemas. Que Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞtenha misericórdia sobre ele
e que nos perdoe em nome dele!
ٰ ََ ٰ َ ُ
?َ  ۡ=ِ َوا ِ>ٖ َو+ ,َ - .ا
/0َ
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O Número Limitado Das Respirações
Sayyiduna Imam Ḥasan Basri  َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ َر ْﺣ َـﻤ ُﺔ اﻟـﻠـ ِﻪ اﻟـۡ َﻘـ ِﻮیdiz: ‘Apressa-te,
apressa-te! O que é sua vida? São apenas essas respirações, que
quando cessarem, cessarão, também, a continuação dessas
ações, ações estas que através delas ganhas aproximação a
Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ. Que Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞtenha misericórdia daquela pessoa
que engajou-se no autojulgamento das suas ações e deitou
algumas lágrimas por seus pecados.’
(Itḥaf-us-Sadat-il-Muttaqin, Vol.14, pp. 71)

َُ َٰ ٰ َ ُ
' ( * + ,َ - .ا
/0َ

ََ ۡ5 َ
َۡ *
1ۡ ِ 23ا
ا4 0

A Pessoa que Não Pratica Boas Ações É Insensata
Prezados Irmãos Muçulmanos, tomem nota! Da cabeça aos pés
estamos afogados nos pecados. Qual é o pecado que existe que
nós não cometemos? Não somos capazes de praticarmos boas
16
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ações e se praticamos, não há sinal de sinceridade nas nossas
boas ações. Por revelarmos nossas boas ações para as pessoas,
nos induzimos na distração de exibição. O nosso livro de ações
está vazio de boas ações e preenchido com más ações, mas
infelizmente, nem temos ideia acerca das consequências dessas
‘ações’ e, sobre como melhorarmos a nós mesmos.
Além disso, assumimos que somos muito inteligentes; se
alguém nos chama de parvo, tornamo-nos inimigos dessa
pessoa. Mas agora diga-me tu, se uma ordem prescrita de
enforcamento foi tomada para um criminoso fugitivo, a polícia
está a procura dele e esta pessoa, parva, invés de procurar
forma de ficar salva, está andando livremente. Portanto,
poderemoschamar essapessoa de inteligente? Definitivamente
não! As pessoas chamarão essa pessoa de parvo.

Nome na Porta do Inferno
Prezados Irmãos Muçulmanos! A pessoa que for informada
que:
1. ‘A pessoa que, intencionalmente, perde orações o seu nome
será escrito no portão do inferno.’ E ele, também,foi
informado que: (Ḥilyat-ul-Auliya,vol. 7, pp. 299, Ḥadis 10590)
2. ‘A pessoa que perde apenas um dia de jejum do Mês de
Ramadan sem uma isenção islâmica válida, como ter
problemas de saúde, jejum de toda vida não conseguirá
17
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recompor, mesmo se ele for a jejuar mais tarde.’ E ele, também,
foi informado que: (Jami’Tirmiżi, vol. 2, pp. 175, Ḥadis 723)
3. ‘A pessoa que é capaz de encarar despesas de transporte e
capaz de subir aquilo que pode transportar-lhe para
Baitullah (casa de Allah  ) َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞmesmo assim ela não faz o
Hajj, essa pessoa poderá morrer tornando-se Judeu ou
Cristão.’ Se desfazeres promessa, então lembre-se:
(Jami’ Tirmiżi, Vol. 2, pp. 219, Ḥadis 812)

4. ‘A pessoa que desfaz a promessa é a maldiçoada por Allah
 َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, Seus anjos e por toda gente; nem seu Farḍ (Adoração
obrigatória) nem seu Nafl (Ações facultativas) são aceites.’
(Ṣaḥiḥ Bukhari, Vol. 1, pp. 616, Ḥadis 1870)

5. A pessoa que abusa seus olhos, que olha na mulher NaMaḥram ou olha para um rapaz com desejos sexuais, ou
assiste filmes, dramas, e cenas indecentes na T.V., V.C.R.,
internet, e no cinema, devem notar: ‘A pessoa que encher sua
vista com coisas Ḥaram, Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞencherá sua vista com
fogo no Dia do Julgamento.’
6. A pessoa que foi já notificada que logo perderá a vida
porque cada alma tem que abraçar a morte; quando o
tempo da vida terminar, a morte não retardará nem se
quer um momento. E que já foi informado que a pósmorte, terá que ir à cova que é escura e pavorosa para os
18
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pecadores, que lá encontrará bichos, cobras, e escorpiões, e
que terá que viver lá ‘com esses bichos todos’ durante
milhares de anos. Ah! A cova esmagará toda agente,
esmagará pessoas piedosas da mesma maneira que uma
mãe abraça com carinho e emoção o seu filho perdidoa pós
do reencontro; e aqueles que Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞnão está satisfeito
com eles, ‘a cova’ lhes apertará de tal forma que suas
vértebras se partirão ‘de tanto aperto’ e costelas se
entrelaçarão como os dedos de ambas mãos que estão
juntos uns dos outros. Não é apenas isto, já foi dado o
aviso que o dia de julgamento será igual a cinquenta mil
anos e o sol está a tirar chamas do fogo ficando numa
distância de 1 lança. O Julgamento começará,os confortos
do Paraíso serão para pessoas devotas e as dificuldades do
inferno serão para os pecadores.
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Extrema Estupidez
Apesar do conhecimento disto tudo, se a pessoa não tem temor
em Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞda maneira que deveria; essa pessoa não tem
temor verdadeiro da dificuldade da morte, terrores do Kabar
‘campa’, pavores do Dia de julgamento, e os castigos do Inferno;
dorme negligentemente, não pratica orações, não jejua no mês
de Ramadan, não paga Zakah [Caridade Obrigatória] pela sua
validez quando se torna Farḍ sobre ele, não vai fazer Hajj
19

www.dawateislami.net

Quero Me Retificar

{peregrinação}, mesmo sendo Farḍs para ele, não cumprir com
as promessas é seu habito, não para de mentir, maledicência,
tagarelice, suspeitas falsas, etc., continua fanático de filmes e
dramas, tem passatempo de escutar música, desobedece seus
país, dedica-se nas conversas vergonhosas e amaldiçoadas de
vários tipos; Em resumo, se ela não se reformar nem tão pouco
e continuar a se considerar a pessoa mais inteligente, então
quem poderá ser mais estúpido que esta pessoa? E sua parvoíce
é muito extrema que quando é dado conselho de reforma, ele
responde descuidadamente: ‘Não haverá problemas, Allah
 َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞé misericordioso e afetuoso; Ele ‘Allah’ será generoso para
comigo e me perdoará’.

Em Que Caso Expectativa de Perdão é Parvoíce?
Ḥujja-tul-Islam, Sayyiduna Imam Muhammad Bin Muhammad
ِ  َﻋـﻠَﻴ ِﻪ ر ْﺣـﻤ ُﺔ اdiz no ‘livro’ Iḥya-ul-‘Ulum: ‘Se a semente
Ghazali ﷲ اﻟ َۡﻮ ِاﱃ
َ َ ْ
da crença não é regada com adoração ou se o coração é deixado
contaminado com más atitudes e engajou-se nos prazeres do
mundo, então ter expectativa de perdão é similar às expectativas
duma pessoa idiota e distraída.’ (Iḥya-ul-‘Ulum, vol. 4, pp. 175)
َﺻ
Sagrado Profeta اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ *َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ /ّ َ ele disse: ‘Uma pessoa
incapaz (parvo) é quem envolve seu Nafs no seguimento dos
seus desejos e apesar disso, tem esperança da parte de Allah
 َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ.’ (Jami’ Tirmizi, vol. 4, pp. 207-208, Hadis 2467)

O
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Esperança de colher trigo enquanto planta-se cevada
é uma tolice
O renomado especialista Hakim-ul-Ummah Mufti Ahmad Yar
Khan  َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ َر ْﺣ َـﻤ ُﺔ اﻟـﻠـ ِﻪ اﻟـۡ َﻘـ ِﻮیcomentou em relação ao Hadis acima: O
‘incapaz’ no Hadis mencionado acima refere-se a uma pessoa
tola, i.e., um homem sem sabedoria – o tolo que é dominado
pelo seu Nafs pecador. Ele comete actos que levam ao Inferno e
mantém-se optimista em relação ao Paraíso dizendo Allah َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
é o Mais Benevolente e Misericordioso, Ele  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞconverteria
cevada em trigo na época da colheita, essa percepção não pode
ser chamada optimismo.
Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞdiz no seu Sagrado Al’Quran:

﴾٦ۙ ﴿ ﺮﻳۡﻢQۡR ﻣﺎ ﻏﺮك ﺑﺮﺑﻚ
Tradução de‘Kanz-ul-Iman: Ó humano! O que te fez negligente
em relação a teu Senhor, o Munificentíssimo?
(Parte 30, Surah Al-Infitar, Versículo número 6)

E Ele, Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞdiz:

ٰ
ٰ
W31 ﺳﺒ ۡﻴﻞ ﷲZۡ [  ۡﻮ و ﻟﺬ ﻳۡﻦ ﻫﺎﺟﺮ ۡو و ٰﺟﻬﺪ ۡوUV ن ﻟﺬﻳۡﻦ
ٰ
ٰ
C
﴾٢١٨﴿ )ٌ *ۡ  ﻏﻔ ۡﻮ ٌر رﺣ31 ( و ﷲ31ﻚ ﻳ ۡﺮﺟ ۡﻮن ر ۡﺣﻤﺖ ﷲBوﻟ
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Tradução de ‘Kanz-ul-Iman: ‘Aqueles que creram, migraram e
combateram pela causa de Allah, poderão esperar de Allah a
misericórdia, porque Allah é Indulgente, Misericordiosíssimo.’
(Parte 2, Surah Al-Baqarah, Versículo número 218)

Plantar mal e desejar colher trigo é um engano de Satanás uma
suspeita de Nafs. Khuwajah Ḥasan Basri  َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ َر ْﺣ َـﻤ ُﺔ اﻟـﻠـ ِﻪ اﻟـۡ َﻘـ ِﻮیdiz que:
‘Falsa esperança induziu as pessoas fora do caminho certo,
de práticas de boas ações. Como pecado de falar mentira,
falsa esperança também é pecado.’
(Mirat-ul-Manajiḥ, vol. 7, pp. 102-103) (Ashi’at-ul-Lam’at, vol. 4, pp.251)
(Mirqat-ul-Mafatiḥ, vol. 9, pp. 142)

Semear Semente Para Inferno E esperar Fruto do
Paraíso!
Ḥujja-tul-Islam, Sayyiduna Imam Muhammad Bin Muhammad
ِ  َﻋـﻠَﻴ ِﻪ ر ْﺣـﻤ ُﺔ اnarra no ‘livro’ Iḥya-ul-‘Ulum: Sayyiduna
Ghazali ﷲ اﻟ َۡﻮ ِاﱃ
َ َ ْ
ِ ﲪـ ُﺔ ا
Yaḥya Bin Mu’aż ـﺎﱃ ﻋَـﻠَـﻴ ْـﻪ
ٰ َﷲ ﺗَـﻌ
َ ْ  َرdiz; ‘Para mim a maior
decepçãoé de tendo esperança no perdão, sem que se esteja
arrependido, a pessoa acelera em cometer pecados. Sem seguir
as ordens de Allah, ela espera ganhar aproximação com Allah
 َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ. Planta uma semente para Inferno e espera fruta do
Paraíso. Enquanto comete pecados, pede habitação na casa dos
adoradores (Paraíso).
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Sem boas ações, espera ser recompensado. E, apesar da
injustiça e violência, ela antecipa absolvição de Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ. Tu
ficas esperançado com perdão mas, não trilhas no caminho reto;
não restam dúvidas, um navio nunca pode navegar na areia.

ﺗ ْﺮﺟﻮﺍﻟﻨﺠﺎة و ْﻟﻢ ْﺴﻠ ْ ﻣﺴﺎ ﻜﻬﺎ ﺍن ﺍﻟﺴﻔ ْﻨﺔ ﻻﺗ ْﺠﺮ ْی ﻋ ﺍ ْﻟ ﺒﺲ
Tu estás com esperança de absolvição, mas não caminhas na
senda recta, sem dúvida, um navio não pode navegar na terra.
(Iḥya-ul-‘Ulum, Vol. 4, p. 176)

Existem Lições na Aflição
Lembre, Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞé Soberano. Tente compreender sua
soberania nessa forma: Tu não enfrentas qualquer problema
neste mundo? Não ficas doente? Tu nunca sofreste com
preocupações? Tu nunca enfrentaste a pobreza, contraíste
dívidas, e desemprego? Tu nunca enfrentaste acidentes? Tu
nunca te deparaste com pessoas deficientes sem mãos, pés ou
vistas? Será que as tais cenas da miséria deste mundo não te
lembram dos castigos do inferno? Na verdade para pessoas
inteligentes, nas misérias deste mundo está a lembrança do
tormento da campa, a vida depois da morte, eInferno. Portanto,
lembre a soberania de Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞque envolve as pessoas nas
doenças, misérias, e dificuldades neste mundo, assim como,
tormento e pavor no Inferno.
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Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞé O Sustentador e ainda…
Pense profundamente acerca disto, que Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞé o
Sustentador e é capaz de providenciar sustento mesmo sem
quaisquer meios, esta é sua crença assim como minha. Na
verdade, Ele ‘Allah’ assumiu a generosa responsabilidade de
sustentar toda agente. Consta no começo do versículo, da secção
n-12:

ۡ
ۡ ٰ
 رزﻗﻬﺎ31 ﷲb  ﻵﻹ ۡرض ﻵﻹZ[ و ﻣﺎ ﻣ ۡﻦ دآﺑ ٍﺔ

Tradução de ‘Kanz-ul-Iman: ‘Enão há nenhuma criatura que anda
sobre a terra cujo seu sustento não depende na misericórdia de
Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ.’ (Parte12 , Surah Hud, Versículo 6)

Portanto é uma coisa para se refletir, de que Allah َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
assumiu a responsabilidade de providenciar sustento; porque é
que nós lutamos tanto por meio de subsistência? Porque é que
nós vivemos viajando de uma cidade para outra, deixando
nossos países e com prazer, enfrentando todas as misérias no
caminho de solidificação da riqueza. Porque foi colocado na
nossa mente que se eu fizer esforço, então subsistência será
providenciado i.e. Sem dor, não há ganho.

Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞnão assumiu a Responsabilidade de
Perdoar Todos, mas…
Queridos Irmãos Muçulmanos! Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞassumiu a generosa
responsabilidade de providenciar sustento para todos seres vivos.
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Mas lembre! Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞnão assumiu a responsabilidade da
segurançada fé de todos os Muçulmanos e de perdoar todo
Muçulmano sem consequências. Mas mesmo assim, estamos
muito ansiosos com o sustento da vida mundana.
Não há um esforço se quer para a segurança da fé e para o perdão
sem consequências. Talvez porque o coração da maioria das
pessoas ficou duro nos nossos dias, portanto eles estão
preparados suportardores por causa de coisas materiais. Para
ganhar riqueza, estão preparados a trabalhar oito, dez, ou
mesmo doze horas diariamente, como um Boi de uma
prensadora de óleo. Infelizmente! Se forem pedidos para viajar
no Madani Qafilah por três dias todos os meses, para
segurança da crença e para perdão sem consequência, eles
lamentam dizendo, não temos tempo.’ Que Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞproíba,
parece que está-se a dizer:
O Nafs e Satanás nos intoxicaram, irmão! Até a esse ponto
Não nos reformamos ainda, e jurámos não se reformar no futuro

Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞé Soberano
Na verdade Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, sem qualquer argumentação, é capaz de
nos fazer entrar no Paraíso meramente com Sua misericórdia,
mas é necessário ter medo da sua soberania porque Ele podenos julgar por apenas um pecado e pode nos colocar no
Inferno. Um ditado abençoado de Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞfoi narrado em
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ِ
Musnad Imam Aḥmad Bin Ḥanbal اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋﻨ ْ ُﻪ
َ  َر: “Não me diz
ُ (
respeito se estas pessoas poderão entrar; e nem é da minha
responsabilidade se eles vão aoinferno.’

(Musnad Imam Aḥmad, vol. 6, pp. 205, Ḥadis 17676)

Portanto, para nos salvarmos do Inferno e para entrarmos
no Paraíso, temos que desenvolver a forma de pensar: ‘Quero
reformar-me’ e para isso, teremos que fazer grande esforço para
incutir temor de Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞe amor do Sagrado Profeta
َﺻ
Musṭafa اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ *َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ /ّ َ no nosso ser. Com o favor de Allah
 َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, iremos evitar cometer pecados e fazer hábito de praticar
Ṣalah e cumprir com Sunnah.Viajaremos no Madani Qafilah
[Viagens Voluntárias para expandir Sunnah].
Todas as noites enquanto estiver a fazer Fikr-e-Madina,
preencheremos o nosso folheto de Madani In’amat iremos
submetê-lo ao designado irmão muçulmano [de Dawat-eIslami] da nossa localidade todos os meses. Com a Graça de
َﺻ
Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞe o Sagrado Profeta Musṭafa اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ *َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ /ّ َ , nós
protegeremos a nós mesmos do Inferno e entraremos no
Paraíso, que é o Sucesso Verdadeiro.
Portanto vem mencionado na magnífica palavra de Allah َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
na Seção 4, Surah Al-e-‘Imrane Versículo 185:

ۡ
ۡ
ۡ
( ﻨﺔ ﻓﻘﺪ ﻓﺎزlm  ۡﻦ ز ۡﺣﺰح ﻋﻦ ﻟﻨﺎر و دﺧﻞgh
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Tradução de ‘Kanz-ul-Iman: ‘No entanto, Quem for afastado do
fogo do inferno e introduzido no Paraíso esse então triunfou.’
(Parte 4, Surah Al-e-‘Imran, Versículo 185)

Arrependa-se Para Que Se Reforme
Queridos Irmãos Muçulmanos! Seja como for, não podemos
nos desesperar da Misericórdia de Allah e ao mesmo tempo
não devemos estar desatentos da sua soberania. E devemos
persistentemente fazer enorme esforço para nos reformar. Eu
acredito que todo Muçulmano deseja, ‘Eu desejo reformar-me.’
Portanto aqueles que querem ser retificados de verdade, devem
com sinceridade pedir perdão dos seus pecados anteriores. Sem
dúvida, Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞaceita perdão. Para te persuadir, menciono
aqui três Aḥadis que descreve na excelência do arrependimento:
1.

َﺻ
Sagrado Profeta Musṭafa اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ *َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ /ّ َ diz: Quando uma
pessoa reconhece o seu pecado, e arrepende-se, Allah َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
aceita seu arrependimento.

(Ṣaḥiḥ Bukhari, vol. 2, pp. 199, Ḥadis 2661)

2.

Num Ḥadis-e-Qudsi, Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞdiz: ‘Ó meus servos! Todos
vocês são pecadores, exceto aqueles que Lhes garanto
salvação. Portanto aquele que entre vós compreende isso, de
que tenho autoridade de perdoar, peça perdão, eu o Perdooe
não me preocupo.
(Mishkat-tul-Masabiḥ, vol. 2, pp. 439, Ḥadis 2350)
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3.

É revelação do Sagrado Profeta Musṭafa
‘Aquele que faz a seguinte súplica’:

َﺻ
ﺎﱃ *َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ /ّ َ ,

)  ْ ﺍ ﻧ: 8ْ
ْ ﻔ6 ﻠﻤﺖ
ْ ﺍﻟ &ﻠﻬﻢ ۤﻻ ﺇ ﻟٰ) ﺍ ۤﻻ ﺍﻧْﺖ ﺳ ْﺒﺤﺎ ﻧﻚ ﻋﻤﻠْﺖ ﺳ ْﻮ ًءﺍ ﺍ ْوﻇ
ْ  ﻓﺎ ﻏ45ْ
 ﺍﻟﺬ? ﻧﻮﺏ ﺍ ۤﻻ ﺍﻧْﺖ8ﻻ = ْﻐ
Tradução: ‘Ó Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞnão há ninguém que merece ser
adorado exceto Allah, A Pureza é Sua [de todas as falhas],
Fiz maldade e oprimi o meu Nafs. Perdoa-me porque não há
ninguém que pode perdoar exceto Allah.’

E Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞdiz: ‘Eu Perdou os pecados dele, mesmo que os
pecados sejam igual a do número de formigas.’
(Kanz-ul-‘Ummal, vol. 2, pp. 287, Ḥadis 5049, Dar-ul-Kutub ‘Ilmiyah, Beirut)

َُ َٰ ٰ َ ُ
' ( * + ,َ - .ا
/0َ

ََ ۡ5 َ
َۡ *
1ۡ ِ 23ا
ا4 0

Boas Intenções
Prezado Irmãos Muçulmanos! Que Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞaceite arrepen-

-dimentos de todos vós, proteja a vossa fé, vos abençoe com
privilégio de Hajj sempre, que os faça ver a Cúpula Verde
[Cúpula do Mausoléu do Sagrado Profeta] repetitivamente, te
faça um sincero devoto do Sagrado Profeta, e que Ele que
aceite todas estas rezas em meu favor, o chefe de todos os
pecadores. Seja corajoso e decida A partir de hoje, ‘quero-me
retificar’. Portanto, não vou perder nenhum Ṣalah ;اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
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não vou falhar nenhum dia no Ramadan  ;اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞnão vou
assistir filmes nem dramas  ;اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞnão escutarei a
música  ;اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞnão cortarei minha barba  ;اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞnão
reduzirei minha barba menos que punho fechado اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ
viajarei no Madani Qafilah de Dawat-e-Islami todos meses três dias
para aprender o Sunnahs  ;اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞTodos os Dias enquanto
estiver a fazer Fikr-e-Madina, preencherei meu folheto de
Madani In’amat e submetê-lo-ei ao irmão muçulmano designado
no dia 10 de cada mês اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ.
Prezados Irmãos Muçulmanos! Ao terminar o meu discurso,
vou aproveitar a honra de citar o excelente Sunnah e algumas
َﺻ
ações Sunnah. O Nobre Profeta اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ *َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ /ّ َ diz: ‘A pessoa
que amou meu Sunnah amou a mim, e a pessoa que me amou
estará comigo no Paraíso.’ (Mishkat-tul-Masabiḥ, vol. 1, pp. 55, Ḥadis 175)

َُ َٰ ٰ َ ُ
' ( * + ,َ - .ا
/0َ
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4 Jóias de Madani pelo Uso de Kohl
1.

Vem relatado no Sunan-e-Ibn-e-Majah: O melhor Kohl de
todos é Ismad, porque faz brilhar a vista e faz crescer as
pestanas. (SunanIbn-e-Majah, vol. 4, pp. 115, Ḥadis 3497)

2.

Não faz mal em aplicar o kohl de pedra, e aplicando kohl
preto com a intenção de cosmético é Makruh [Detestável]
para homem. E se a intenção não é para cosmético, então
não há mal na sua aplicação. (Fatawa Alamgiri, vol. 5, pp. 359)
29

www.dawateislami.net

Quero Me Retificar

3.

É Sunnah usar kohl quando estiver a ir dormir. (Mirat-tul
Manajiḥ, vol. 6, pp. 180)

4.

Resumo de três tradições reportadas de usar kohl é
apresentado: (1) As vezes três agulhas de kohl em ambos
olhos. (2) As vezes três agulhas no olho direito e duas no
olho esquerdo. (3) As vezes duas agulhas nos dois olhos e
no fim, uma agulha de kohl em ambos olhos. (Shu’ab-ul-Iman,
vol. 5, pp. 218-219)

Fazendo isso,  اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞserás capaz de agir na base de três
formas. Prezados Irmãos Muçulmanos! O nosso Querido
َﺻ
Profeta اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ *َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ /ّ َ começava cada boa ação pelo lado
direito, portanto ponha kohl primeiro no olho direito depois
no olho esquerdo. Para ter mais informação detalhada sobre o
Sunnahs de kohl e aprender mais outros Sunnahs, compre o
livro ‘Sunnatayn Aur Adab’ que inclui de 120 páginas,
publicado por Maktaba-tul-Madina e leia devidamente. Um
método efetivo de aprender os Sunnahs é viajar com os
devotos do Sagrado Profeta na forma de Madani Qafilah de
Dawat-e-Islami.
Para aprender o Sunnah, viaje com o Madani Qafilah
Para ganhar misericórdia, viaje com o Madani Qafilah
Problemas serão resolvidos, viaje com o Madani Qafilah
Bênçãos serão derramadas, viaje com o Madani Qafilah

َُ َٰ ٰ َ ُ
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